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Společnost dialyzovaných a transplantovaných vznikla v roce 1989, aby hájila zájmy občanů
postižených chronickým selháním ledvin, a to jak lidí zařazených do pravidelné dialyzační
léčby, tak lidí s transplantovanou ledvinou. Postupem času se díky rozvoji transplantační
léčby připojili i nemocní po transplantaci jater, srdce a slinivky. Činnost společnosti se nyní
především soustřeďuje na poskytování informací nemocným, jejich rodinným příslušníkům i
zdravotnickému personálu a usiluje o zlepšení kvality života pacientů na dialýze nebo po
transplantaci orgánů.
Společnost se též snaží poskytovat informace a pomoc spoluobčanům, kteří jsou selháním
některého orgánu teprve ohroženi, a jejichž informovanost o tom, co je může čekat, je často
velmi nízká.

Činnost společnosti v roce 2012
Činnost společnosti dialyzovaných a transplantovaných je v podstatě kontinuální a tak se i
v roce 2012, stejně jako v předchozích letech soustředila na následující základní témata:
 Vydávání časopisu Stěžeň
 Organizování rekondičních pobytů
 Poskytování sociálně právního poradenství
 Pořádání cvičení pro dialyzované a transplantované
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Časopis Stěžeň
Společnost DaT již od svého založení vydává časopis Stěžeň, jehož hlavním posláním je
poskytování informací nemocným s nezvratným selháním ledvin, jater a srdce. V časopise je
však prostor i pro zábavné články či dopisy čtenářů a příznivců. Periodikum má pravidelné
rubriky a vychází čtyřikrát ročně a jeho obsah připravují členové redakční rady v čele
s redaktorkou Mgr. Míšou Černou a šéfredaktorem MUDr. Radkinem Honzákem. Časopis je
rozesílán na téměř 2000 adres přímo a dále na všechna HDS.
Časopis může vycházet díky sponzorským příspěvkům a dobrovolné spoluúčasti samotných
čtenářů. Časopis Stěžeň je možné číst i na Internetu na adrese www.stezen.cz , kde je
dispozici elektronická verze aktuálního, ale i všech archivních čísel časopisu.

První číslo bylo věnováno Světovému dni ledvin, které bylo
charakterizováno heslem „Daruj ledviny pro zachování života“
Další články se věnovaly výživě a cvičení při peritoneální dialýze, nebo
ohlasům čtenářů k sociální reformě.
Druhé číslo bylo věnováno pacientům a jejich blízkým. Článek
F. Lopota „Biologická ledvina a její umělá náhrada“ zahájil
sérii článků o technických principech dialýzy. Opět jsme se
věnovali výživě při dialýze a nechyběli pozvánky na rekondiční
pobyty nebo dovolenou u moře.

V trojce byl otištěn rozhovor s irským pacientem Darrenem Cawley.
Pokračoval seriál o dialyzačních metodách. Nechyběl další recept
z irské „Opravdu chutné kuchařky pro pacienty s onemocněním ledvin“

Tématem poslední číslo ročníku 2012 byla duchovní péče
v nemocnicích. Poslední díl seriálu o dialyzačních metodách
byl věnován různým typům dialyzačních přístrojů. Čtenářům
představila svoji činnost pobočka společnosti DaT v Přerově.
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Sociální poradenství
Poskytování rad a pomoci nemocným a jejich rodinným příslušníkům v sociální oblasti nejen
na stránkách Stěžně v pravidelné rubrice zajišťuje Mgr. M. Černá., která se stará o projekt
jednak v Praze Ohradní ulici, jednak během rekondičních pobytů ve středisku Společnosti Dat
Penzión Pastviny.

Rekondiční pobyty
Rekondiční pobyty jsou již tradičně organizovány v našem rekondičním středisku Společnosti
DaT Penzion Pastviny.

Jeden týden organizuje HDS Jilemnice. Program rekondic byl postupně doplňován o možnost
rehabilitace. Sociální poradenství zajistila Mgr.Černá a sportovně rehabilitační cvičení Mgr.
Andrea Mahrová.
Rekondiční pobyty jsou v programu podpory Ministerstva Zdravotnictví ČR. Účastníkům byl
zprostředkován příspěvek ze státního rozpočtu ve výši, kterou umožňovala rozpočtová
pravidla. Projekt je finančně soběstačný, pokryt ze 46% MZ ČR, zbytek činí spoluúčast
účastníků.
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Cvičení pro dialyzované a transplantované
V sídle společnosti v Ohradní ulici v Praze 4 probíhá každé pondělí cvičení určené
dialyzovaným a transplantovaným nemocným pod vedením Mgr. A. Mahrové a dalších
cvičitelek.

Součástí cvičení jsou i pravidelně pořádané chůze
s holemi „nordic walking“.

Setkání pacientů s peritoneální dialýzou
V Ohradní ulici též proběhlo setkání pacientů s peritoneální dialýzou a v predialýze. Akce byla
zajištěna ve spolupráci s firmou Baxter. Setkání jsou zaměřena tak, aby se pacienti mohli
dozvědět od lékařů, sester či sociálních pracovníků co nejvíce praktických rad a informací,
mohli si vzájemně popovídat a předat zkušenosti, či probrat svoje pocity.
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Mimo zajišťování již zmíněných standardních projektů, se zástupci Společnosti DaT
zúčastňovali práce v národních organizacích, například v Národní radě zdravotně postižených
nebo v České radě humanitárních organizací.
Samostatnou kapitolou v činnosti SpolDaT jsou pobočky, které vyvíjejí kulturní, sportovní i
společenskou činnost v místě jejich působnosti.
V roce 2012 však bohužel ukončila svoji činnost pobočka v Opavě.

Ve dnech 23.11. až 25.11.2012 proběhla konference delegátů
Společnosti DaT v Penzionu Pastviny.

Konference zvolila prezídium společnosti ve složení: Alena Bládková, Jaroslava Čadová,
Radoslava Exnerová, Pavel Exner, Magdalena Hrabětová, Ing. Antonín Herman, Ivan Kaifer,
Lubomír Jelínek, Jan Pavlásek, Helena Plisková, Věra Šťastná, Josef Vávra, Miloslav Valenta,
Jaroslav Zapletal, Hana Záveská.
Konference zvolila revizní komisi ve složení: Jan Hromada, Josef Civín, Jana Bosáková.
Kompletní materiály z konference lze nalézt na stránkách Společnosti www.znovu.cz/sdat
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Výsledky hospodaření za rok 2012
Dlouhodobý majetek (budova a vybavení Penziónu Pastviny)
Krátkodobý majetek (zejména pohledávky a peníze na účtech)
Celkem Aktiva

7 853 tisíc Kč
2 152 tisíc Kč
10 005 tisíc Kč

Vlastní jmění
Hospodářský výsledek 2012
Závazky
Celkem Pasiva

10 076 tisíc Kč
- 149 tisíc Kč
78 tisíc Kč
10 005 tisíc Kč

Výnosy z hlavní činnosti
Náklady na hlavní činnost
Výsledek za hlavní činnost

628 tisíc Kč
-912 tisíc Kč
-284 tisíc Kč

Výnosy z hospodářské činnosti
Náklady na hospodářskou činnost
Výsledek za hospodářskou činnost

1 080 tisíc Kč
-945 tisíc Kč
135 tisíc Kč
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